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Csókay András

A megtisztulás útján
A megtisztulás útjára való rálépés még
nem jelent bűnmentességet, de egyre
„bűnmentesebb” szintről indulhatunk
tovább, immár közeledve a megvilágosodáshoz.
Tény, hogy egyszer el kell dönteni, hogy
meg akarok tisztulni. Ezt hívjuk a megtérés kezdetének, ami hosszú folyamat,
egészen a halálunkig tart. Ott válhatunk majd teljesen bűntelenné, amikor
már nem lesznek rossz gondolataink
sem, s végső boldogságba, Isten látására
jutunk. De már itt, a földön is fel-felvillan néha rövid időre a mennyek országa. Isten országa pedig a valóságban is
elkezdődhet, ha akarjuk ezt. Ígéretünk
van rá Jézustól.
Ma a fiatalok esetében, ahogy fiatalként
velem is megtörtént, a diákszerelemmel
együtt korán jött testiség szolgáltatott

okot az „eltávolodáshoz”, amely eltérített a templomtól, egyfajta őszintétlenséget gondolva magamról. Milyen dolog
templomba járni, ha tudom, hogy úgyis
vétkezni fogok!... – Sajnos a fiatalság
ma sem hiszi el, hogy Isten végtelenül
irgalmasabb, mint azt feltételezzük róla.
De ha elfordulunk Tőle, azzal nem tud
mit kezdeni, mert szabad akaratot adott
nekünk. A bennünk élő Jézussal való
kapcsolatot teszi tönkre a bűn, szétrombolva a kommunikációs csatornát. Pedig
a bennünk élő Isten velünk akar lenni
száz százalékban és állandóan.
Miután szétvertük a kapcsolatot, felháborodva mondjuk: „Nem érzem, hogy
szeretne az Isten”. Nem akarjuk Őt újra
és újra felfedezni a legmélyebb valónkban az imádság által. Heti egy mise,
néha egy kis ima, étkezések alkalmával, lefekvés előtt, s rohanunk vissza
az unott hétköznapokba, nehogy valami
szép kihívást kapjunk odaföntről.
Tehát elhagytam a hitet, a templomot,
és magam irányítottam az életemet, és a
dolgok látszólag „szépen” mentek. A távol levő és általam elképzelt és irányított
Istennel szépen éldegéltem feleségem‰
mel együtt.

Aztán kicsapongó életmódom meghozta
hatását. Tönkretettem a házasságomat,
családi és szakmai életemet: kiégett,
alkotásképtelen orvossá váltam. Úgy
gondoltam, Isten azért van, hogy megbocsásson. Pedig addigra már három
gyermekem született, szép házasságban
éltem, vágyaimat elértem, és jó orvos lehettem volna.
Nemrég ismertem fel, miért ilyen későn
indultam el az orvosi pályán, miért lettem előbb mérnök. Ez volt a hit nélküli életem eredménye. Tizenhat évesen
lelkem mélyén orvos akartam lenni, de
ahogy említettem, ekkor elhagytam a
hit „edzéseit”, és olyanná váltam, mint
az az élsportoló, aki valamikor bízott
önmagában és erős volt sportágában,
de nem edzett, s amikor ki kellett volna
állnia a nagy mérkőzésre, gyáván megfutamodott...
Csókay András idegsebész vallomásának
folytatását az Idegsebészet és misztika című
kötetben olvashatják. Átdolgozott, bővített
kiadás (240 old., 2400 Ft)

Isten mindig
visszavár minket!
Ha végre elindulunk a megtisztulás útján,
tudnunk kell, hogy van ám Valaki, aki nagyon szeret, nagyon nagy szeretettel vár
vissza!
Gondoljunk csak a tékozló fiú történetére!
Bizony, ez a fiú mindent tönkretett maga
körül, kikérte az örökségét, ezzel mintegy
az apja halálát kívánta. Aztán nem dolgozott, léha, erkölcstelen életet élt, és csak
azért nem lett öngyilkos, mert valaki nagyon szerette őt: az édesapja. Amikor már

annyira mélyre süllyedt, hogy a pogányok
disznait őrizte, és moslékot sem kapott,
elhatározta: „Hazamegyek”. Atyja pedig
már messziről meglátta, megesett rajta a
szíve, eléje sietett, megölelte, megcsókolta, díszes ruhába öltöztette, és nagy lakomát rendezett a tiszteletére (Lk 15,11-24).
Ilyen szeretettel vár vissza minden bűnbánót, megtérőt a Mennyei Atya!
Kerényi Lajos: Utam Hozzád, Uram!
Kalandos lelki kirándulásra, vagy ha jobban
tetszik, belső zarándoklatra hívom a kedves
olvasót, hogy találkozzon Krisztussal, és
megújuljon Benne az élete. (kemény kötésben,
végig színes fotókkal, 96 old., 2400 Ft)

„Hagyd a holtakra...”
Volt egy „sötét” korszak életedben. Vak
voltál. Isten nem létezett számodra.
Legszebb éveidet tékozoltad el érzékiségben, önzésben, Isten útjától távol.
Tudtad-e, mit teszel?
Milyen környezetben nőttél fel? Ez
mentséged lehet.
Még ha átkoztad is Istent, üldözted is
Krisztust – ha őszintén megbánod, Ő
rád borítja az isteni feledés palástját.
Krisztus parancsoló hangon szól rád:
„Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat!” (Mt 8,22) Örülj, mert hallatlan dolgot tett veled Isten: feltámasztott, látóvá
tett.
Most az a feladatod, hogy – a szívedben mély hálával – méltóvá légy a kegyelemre, és gyűjts össze az értékekből
annyit, amennyit csak tudsz.
Használd ki a hátralévő időt!
Johannes Rosche: Éljünk Isten tenyerén!
című kötetből idéztünk. „Gyorssegély” lelki
ügyeinkben! (kemény táblás, 192 old, 1680 Ft)

Itt vagyok, van időm, Uram...
Akinek ideje van, annak
van élete!
Lehet, hogy erre azt mondják: közhely. Pedig nagyon
mély gondolat, de mélységes igazságát sajnos nem
szoktuk felismerni. Mert
pontosan azzal szalasztjuk
el az életet, hogy semmire
sincs időnk.
Azért repül az öregedő emberek élete
sokkal gyorsabban,
mint a fiataloké,
mert egyre kevesebb az idejük.
Ezt nemcsak éveik
száma szerint kell
érteni, hanem úgy
is, hogy kevesebb
az idejük megállni, szeretni, szolgálni, meditálni,
csöndben maradni, szemlélődni, időzgetni, gondolkodni. Egyszerűen „csak”
lenni, és nem szüntelen
tenni! Lassan valósággá
válik, amit szokásból szoktunk mondogatni: „Semmire sincs időm”. Éppen
ezáltal tűnik el, folyik ki
kezünkből az életünk!
Nemcsak az igaz, hogy aki
fiatalabb, annak több életlehetősége, több ideje van,
hanem az is igaz – és ezt
nem vesszük eléggé ko-

molyan: akinek több ideje
van, annak több élete van!
Mert az életet csak a jól
felhasznált időben tudjuk
megragadni.
Lehet, mindez nehézkesen
hangzik, elvont bölcselkedésnek tűnhet, pedig tapasztalati igazság.
Amikor időt tudtam sza-

kítani, hogy elcsöndesedjem, magamra zárjam az
ajtóm, és semmi mással
ne törődjek, csak az Igével
(és az Igéből nem „prédikáció-témát”
kerestem,
hanem Jézust, a magam
számára) – akkor mindig
az Élettel találkoztam!
Ráadásul valami különös
módon az így „elfecsérelt” idő, amikor látszólag
„semmit” se tettem – ezerszeresen megtérült!
Az olyan napokon, amikor
több időm volt Jézus számára, több időm jutott a

munkámra is. Így mondta
ugyanezt egyszer egy kedves asszony: „Ha vasárnap
délelőtt
istentiszteletre
megyek, valami különös
módon sose késem el az
ebéddel. Megtörtént, hogy
azért nem mentem templomba, hogy több időm
legyen a főzésre, akkor
legtöbbször kifutottam az
időből, és kapkodás, majd
veszekedés lett a
vége.”
Azt tapasztaltam,
hogy amikor volt
időm embertársaim
számára, Gazdám
gyakran úgy adta
vissza az időt, hogy
egy-egy beszélgetés
alatt szinte készen
kaptam egy igehirdetést!
Így kevesebbet kellett
készülnöm a vasárnapi
prédikációra, ráadásul a
mondanivalóhoz olyan illusztrációt tudtam fűzni,
amit csak így, közvetlen,
az életből lehet kapni.
Gyökössy Endre: A hét
igekincse  A kötet
egy egész évre kínál
életformáló elmélkedéseket:
minden héten egy-egy
rövid szentírási idézetről,
igekincsről elmélkedünk teljes
mélységében, szívünkkellelkünkkel, egész életünkkel...
(272 old., 3800 Ft)

Vízkereszti köszöntés

Üdvözlégy, mennyország Királya, kis
földi Vándor, kis Barlanglakó, a Kálvária és Tábor Megmászója. Üdvözlégy, mert nemcsak hozzánk, hanem
értünk jöttél.
Mi az én életem tartalma? Az Úr Jézus.
Nemcsak életem, hanem igazán szent
örömöm és nagy örömöm. A legnagyobb vigasz, tartalom, édességünk,
reménységünk.
Egyetlen! Akinek Ő van, nem kell más,
csak Isten. Csak Isten? Rossz kifejezés. Nekem mindenem van, hiszen az
Isten minden. Ez az én virágom, reménységem, s ezt odatehetem az Úr
Jézus jászola elé.
Prohászka Ottokár: Legyetek világító
emberek!  Rövid elmélkedések minden
vasárnapra és jeles napra (kemény kötésben,
végig színes fotókkal, 100 old., 1800 Ft)

Lopós vicc



A szerzetesek által üzemeltett kegytárgyboltban lefülelnek egy tolvajt,
amint épp egy értékes ikont akar meglovasítani.
– Fiam – mondja neki az üzletvezető –,
remélem, hogy csak pillanatnyi eltévelyedésről van szó. Éppen ezért nem akarok belőle rendőrségi ügyet kerekíteni.
Cserébe ígérje meg, hogy többé nem
tesz ilyet, az ikont pedig vásárolja meg.
A tolvaj beleegyezik. Ám amikor az eladó beüti az összeget a pénztárgépbe,
megszólal:
– Ez egy kicsit drágább, mint amennyit
szántam rá. Nincs esetleg ugyanez a kép
nem aranyozott kivitelben?
Nagy Alexandra: Baráti mosolyok
című viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)

Az első és legfontosabb dolog: legyen
bátorságunk elkezdeni. Georges Clemenceau
Boldog és bölcs, aki azzal ébred: ma jobb
akarok lenni, mint tegnap voltam. Fénelon
A világot azok az emberek éltetik és viszik
előbre, akik mindennap többet tesznek,
mint kötelességük volna. Ewald Balser
Három gondolat az Egy kis lelkierő minden
napra című buzdító, bátorító kötetből
(160 old, kemény táblás, 2400 Ft)

Szeretet Könyvesbolt

A HÓNAP sikerKÖNYVE
Prohászka Ottokár: Legyetek
világító emberek! című díszkiadású
elmélkedési könyvét könyvét kínáljuk
nagy kedvezménnyel,
1800 Ft helyett 1200 Ft-ért!
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